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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2564 มีรายละเอียดดังนี ้
สรุปผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 3 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
จานวนเงิน

หน่วย: ล้ านบาท
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รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรขัน้ ต้ น (%)
รายได้ อื่น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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ภาพรวมการเติบโตของรายได้ จากการขาย
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การเติบโตของรายได้ จากสาขาเดิม (SSS Growth)
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รายได้ จากการขาย
สาหรับงวด 3 เดือนไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายจานวน 576.15 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 57.58 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.10 ทัง้ นีย้ อดขายสาขาเดิมในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 สาหรับงวด 9 เดือนปี 2564 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายจานวน 1,932.60 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อ นจ านวน 352.49 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อ ยละ 22.31 การเพิ่มขึน้ ของยอดขายส่วนหนึ่งมาจาก
มาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายของประชาชนจากมาตรการของภาครัฐ โดยส่งผลให้ ภาพรวมยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึน้
และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของ บริ ษัทฯ ส่งผลให้ ยอดขายรวมเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ ขยายสาขา
จานวน 4 สาขา และในงวด 9 เดือนของ ปี 2564 บริษัทฯ ได้ ขยายสาขาเพิ่มจานวน 3 สาขา
ต้ นทุนขาย
สาหรับงวด 3 เดือ นไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายจ านวน 476.46 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อ นจ านวน 13.79 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.05 โดยสัดส่วนของต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย
เท่ากับร้ อยละ 82.70 ซึ่งลดลงร้ อยละ 0.74 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และสาหรับงวด 9 เดือน บริ ษัทฯ มีต้นทุนขาย
จานวน 1,602.88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจ านวน 279.06 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.08 โดย
สัดส่วนของต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายเท่ากับร้ อยละ 82.94 ซึ่งลดลงร้ อยละ 0.84 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
กำไรขั้นต้น
สาหรับงวด 3 เดือ น ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริ ษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้ นจ านวน 99.69 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 13.79 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.05 โดยมีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 17.30 และสาหรับงวด
9 เดือน บริษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นจานวน 329.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 73.43 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 28.65 โดยมีอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 17.06 การเพิ่มขึน้ ดังกล่าวเกิดจากการเติบโตของยอดขายผ่านสาขา
และการขยายสาขาที่เพิ่ม ขึน้ อย่างต่อ เนื่อ งของบริ ษัทฯ ซึ่งมีอัตรากาไรขัน้ ต้ นที่สูงกว่ารายได้ จ ากการขายส่ ง ของ
สานักงานใหญ่ และการได้ รับค่าสนับสนุนการขายจากผู้จาหน่ายซึ่งเป็ นผลจากการที่บริ ษัทฯ มีการเติบโตของยอดขาย
อย่างต่อเนื่อง
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
สาหรับงวด 3 เดือ น ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริ ษัทฯ มี ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จานวน 56.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.86 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.38 และสาหรับงวด 9 เดือน
บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริหารจานวน 154.64 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน 14.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.34 ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนในการจัด
จาหน่ายจากการเพิ่มสาขา เช่น การจ้ างพนักงานประจาสาขา ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค เป็ นต้ น
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ต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับงวด 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจานวน 0.53 ล้ านบาท ซึ่งใกล้ เคียงกับปี
ก่อน โดยต้ นทุนทางการเงิน ดังกล่าวเป็ นดอกเบี ้ยของสัญญาเช่าที่ดินและอาคารซึ่งส่วนใหญ่เป็ นที่ตงสาขาของบริ
ั้
ษัท ฯ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ รับรู้ ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 8.56 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน
2.23 ล้ านบาท และสาหรับงวด 9 เดือ น บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 1.57 ล้ านบาท ซึ่งใกล้ เคียงกับปี ก่อน
รวมถึงบริ ษัทฯ รับรู้ ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 32.06 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อ นจ านวน
13.16 ล้ านบาท โดยการเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเกิดจากบริษัทฯ ทากาไรเพิ่มขึ ้น
กาไรสุทธิ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 37.76 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน
7.74 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.77 โดยมีอตั รากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 6.51 และสาหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีกาไร
สุทธิเท่ากับ 138.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 48.99 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 54.59 โดยมี
อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 7.13 ซึ่งภาพรวมการเพิ่มขึน้ ของกาไรสุทธิเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ และการปรับ ตัว
เพิ่มขึ ้นของอัตรากาไรขันต้
้ น
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
1,133.44
1,032.29
277.27
241.71
856.17
790.58

หน่วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
ร้ อยละ
101.15
9.80
35.56
14.71
65.59
8.30

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,133.44 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อ นจ านวน
101.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.80 โดยสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้
รวมจานวน 44.46 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขยายสาขาของบริษัทฯ สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นรวม 47.89 ล้ านบาท
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวมจานวน 277.27 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 35.56
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อ ยละ 14.71 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น เนื่องจากบริ ษัทมีการสต็อ กสินค้ า
เพิ่มขึ ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จานวน 856.17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจานวน
65.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.30 ซึ่งเพิ่มขึน้ จากกาไรเบ็ดเสร็ จรวมงวด 9 เดือนปี 2564 จานวน 137.59 ล้ าน
บาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจานวน 72.00 ล้ านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ)
กรรมการผู้จดั การ
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